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IL Skrim Ski

«Trygghet og utvikling i et sosialt miljø»

IL Skrims visjon

Skigruppa sin hovedmålsetting:
• Å gi et skitilbud til alle og beholde utøverne i miljøet

• Å utvikle kompetente ledere og trenere

• Å ha et godt samarbeid med foreldrene



IL Skrim Ski

IL Skrim

IL Skrim er et fleridrettslag for barn og ungdom

• Ca. 2000 medlemmer fordelt på disse grupper:

• Fotball

• Håndball

• Allidrett

• Ski

• Bueskyting

• Badminton
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Styret i IL Skrim Ski

• Kjetil Grongstad (Leder)

• Per Håvard Hjukse (Nestleder)

• Stine Normann (Sekretær)

• Inger Waal Lande (Kasserer)

• Monica F. Brunvatne (Kasserer)

• Vegard Spiten (Sportslig leder)

• Kristin Lauvlid (Styremedlem)

• Dag Espen Tegdal (Styremedlem)

• Audun Sloreby (Styremedlem)

Å bidra for Skrim

er gøy og sosialt! 
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Heistadmoen Skistadion

• Snø-produksjon

• Egen tråkkemaskin

• Flombelysning på stadion

• Skrimhuken med bålplass på 

stadion

• Gapahuk med bålplass ved 

Brattløkka

• Rulleskiløype

• Skrim-reserven
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Utøveroversikt Ski 10.okt 2017

Skiskolen 2011 og yngre 18

Lyseblå 2010 28

Blå 2008-2009 58

Grønn 2006-2007 36

Rød 2004-2005 26

Sort 2003 og eldre 15

Voksen 19
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Inndeling på treninger

• Alder (Hovedinndeling)

• Miljø (Innenfor gruppen)

• Nivå (Innenfor gruppen)

Annet:

• Flest mulig trenere (10 barn = 1 trener eller hjelper)

NB! Dialog med foreldre
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Treningsdager

• Mandag: ALLE

• Onsdag: Ivrigtrening (Vinter: Grønn og eldre)

• Torsdag: Grønn, Rød, Sort, Orange

Nye utøvere: Fokus på en god start ☺

NB : Motiver til egen-trening og hjemme-lekse.
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Dialog er viktig

Foreldre = Vår viktigste ressurs ☺

• Forbedringer

• Evaluering

• Feed back 

• Spørsmål

Trenersamling
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Utviklingstrappa

Styringsdokument:
• Verdier og retningslinjer

• Kjennetegn på barna

• Roller og ansvar for gjennomføring av 

skitreningen

• Overordnet målsettinger for treningene

• Innhold i treningene

• Fellesaktiviteter

• Forventninger til foreldre

• Forventninger til utstyr

• Holdninger til konkurranserVegard Spiten
Sportslig  ansvarlig
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Skiskolen 2011 og yngre

Treneransvarlig: Torgeir, Sofie, Linn

• Født 2011 og tidligere

• Lek, moro og samvær

• Kveldsmat

• Alle barn på skiskolen skal ha foresatte eller ansvarlig tilstede, det er mange barn per 

instruktør og instruktørene har ikke mulighet til å ta seg av barn som må på do, smøre ski 

osv. Velger du å gå deg en tur i lysløypa, skal du avtale med en annen voksen og informere 

barnet om hvilken voksen barnet kan henvende seg til

• Instruktørene er svært glade for foreldre som engasjerer seg og kan gi en hjelpende hånd i 

de ulike skiskole gruppene
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Lyseblå gruppe 2010

Treneransvarlig: Kjell og Kjartan

• Er ikke nybegynnere

• Trenger mengde av leikbetonte øvelser

• Vil ha nytte av enkle koordineringsøvelser med armer og bein 

• Vil ha nytte av øvelser knyttet til spesifikk tyngdeoverføring 

• Kan ha ujevnt tempo under langkjøring

• Bør være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter

• Trenger tilgjengelige foreldre

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men spør gjerne trenerne om tips og råd

Foreldre:

Det er alltid fint å ha noen foreldre nære
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Blå gruppe 2008-2009

Treneransvarlig: Gro og Vegard 

• Er ikke nybegynnere

• Trenger mengde av leikbetonte øvelser

• Vil ha nytte av enkle koordineringsøvelser med armer og bein 

• Vil ha nytte av øvelser knyttet til spesifikk tyngdeoverføring 

• Kan ha ujevnt tempo under langkjøring

• Bør være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter

• Trenger tilgjengelige foreldre

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men spør gjerne trenerne om tips og råd

Foreldre:

Det er alltid fint å ha noen foreldre nære
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Grønn gruppe 2006-2007

Treneransvarlig: Carl Edvard

• Behersker tyngdeoverføring

• Behersker grunnleggende teknikk som padling, enkel- og dobbeldans, diagonal og dobbelttak med fraspark 

• Behersker og trenger lystbetonte øvelser preget av teknisk fokus 

• Behersker et jevnt tempo under langkjøring 

• Er selvstendige og fokuserte under trening

• Bør være aktive utover ski-treningene, og gjerne drive med andre idretter

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men spør gjerne trenerne om tips og råd
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Rød gruppe 2004-2005

Treneransvarlig: Anders og Ståle 

• Behersker og kan videreutvikle de fleste teknikker både i klassisk og skøyting. 

• Behersker tyngdeoverføring 

• Holder et jevnt tempo under langkjøring. 

• Behersker og trenger trening i ulike treningsmetoder 

• Er selvstendige og fokuserte under trening

• Bør også være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men spør gjerne trenerne om tips og råd
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Sort gruppe 2003 og eldre 

Treneransvarlig: Fred

• Behersker og kan videreutvikle de fleste teknikker både i klassisk og skøyting

• Behersker tyngdeoverføring

• Holder et jevnt høyt tempo under langkjøring 

• Behersker ulike treningsmetoder 

• Er selvstendige og målfokuserte under trening 

• Bør være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter
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Orange gruppe 2006 og eldre

Treneransvarlig Per Olve

• Behersker og kan videreutvikle de fleste teknikker både iklassisk og skøyting. 

• Behersker tyngdeoverføring 

• Holder et jevnt tempo under langkjøring. 

• Behersker og trenger trening i ulike treningsmetoder 

• Er selvstendige og fokuserte under trening

• Bør også være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men spør gjerne trenerne om tips og råd
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Bredde og Høyde
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IL Skrim Ski 13+

Treneransvarlig Ståle og Anders

Mål / hensikt / div:

• Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde

• Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior 

• Alle treninger blir tilpasset med lengde og intensitet i forhold til fysisk alder

• Utdanne trenere: alle trenere oppfordres til å være tilstede når vi har eksterne ressurser på besøk

• Utdanne / motivere fremtidige trenere. (Utøverne hospiterer som trenere for yngre løpere)

• Forme forbilder, innebærer bl.a. at vi vil sterkt oppfordre disse til å stille opp på lokale karusell renn, være faddere på 

samlinger osv. 

• Må være minimum 15 stk for at dette skal iverksettes

• 10 løpere i HL 2019 på hjemmebane

• 2 stafettlag i NM 2024 på hjemmebane
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Voksen gruppa

Treneransvarlig Per Olve

• Vi har et opplegg for foreldre som ønsker å trene 

mens barna trener

• Vi tenker oss temaer som teknikk, smøretips, læring 

om utstyr osv.

• Det skal være sosialt og i avpasset tempo
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Sportslig Utvalg

Vi har startet prosessen med å etablere et sportslig utvalg.

Tanken er at utvalget består av sportslig leder og hoved-trenerne fra hver gruppe
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Miljøsamling Skrimhallen 28. oktober

Også i år blir Miljøsamlingen avholdt ved Skrimhallen, både ute og i gymsalen

28. oktober fra 09:15 til 14:00 med felles Pizza - lunch

Aktiviteter for liten og stor

Aktiviteter og mat denne dagen 

er gratis for barn.

Påmelding på hjemmsiden
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Skisamling Oset, Gol 10.-12. november
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Skisamling Oset, Gol 10.-12. november
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Skiklær og rabatter

Alle medlemmer av IL 

Skrim Ski får 20% 

rabatt på alt skiutstyr 

på Intersport 

Kongsberg

Spørsmål rettes til: ski@ilskrim.no
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Aktivitetskontingent

Medlemskontingent IL Skrim:

Familiemedlemskap kr   500

Enkeltmedlem kr   300,-

Treningsavgift 2017/2018 skigruppa:

• Barn opp til 7 år kr 600,-

• Barn mellom 8 og 10 år kr 850,-

• Barn mellom 11 og 12 år kr 1.000,-

• Barn mellom 13 og 14 år kr 1.300,-

• Over 15 år kr 1.600,-

• Voksentrening kr 350,-
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Skirenn og annet

Kongsberg Karusellen

• 3 renn - samarbeid mellom alle klubbene i Kongsberg

SpareBank1 Karusellen

• 2 renn – IL Skrim Ski arrangerer Heistadmoen Downhill og skicross

Kongsberg skifestival

• 1 renn – søndag 28.januar

Klubbmesterskap

• 1 renn i Mars

Rulleskirenn

• 1 renn – IL Skrim Ski arrangerer i september

Sosiale turer
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Hva er lurt ifm. skirenn?

• Nær – skirenn - FORHÅNDSPÅMELDING

• Andre skirenn - FORHÅNDSPÅMELDING

• Klær og smøring etter vær og føre!

• EMIT-brikke

• Lisens fra den dagen du fyller 13 år
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Skirenn og annet

Påmelding til karusellrenn/ nærskirenn

• Kongsberg karusellen og Sparebank1 karusellen er lokale renn. 

Alle utøvere betaler startkontingent selv.

• Påmelding gjøres via egen side på ski.ilskrim.no. 

Påmelding til andre skirenn

• Påmelding skjer via www.minidrett.no

• Her lager du eget brukernavn og passord

http://ski.ilskrim.no/
http://www.minidrett.no/
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Skirenn og annet
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Skirenn og annet

Økonomiske Retningslinjer

Strategi, retningslinjer og treningsgrupper/2017-09-25 Økonomiske Retningslinjer v07.pdf
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Skirenn og dugnader

• Ca. 3 dugnader ifm. skirenn

• For andre dugnader sender vi ut forespørsel.

Ved mangelfull respons må vi sette opp lister.

De som settes opp har ansvar for å skaffe erstatter om de ikke kan.

• Sommerdugnader:

Reserven gjør en del, men skigruppa MÅ bidra!

Maling, skifte lamper, rydde langs traseer etc.

• KAKE ER IKKE DUGNAD
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Skirenn og dugnader

Det er ikke mye vi krever av dere som foreldre. Det er derfor viktig for oss at dere følger 

opp akkurat dette. I forbindelse med skirenn er det en del arbeidsoppgaver som må besettes. 

Det er på følgende poster: 

• Rennkontor

• Løyper og løypevakt

• Tidtaking og resultatservice

• Premieutdeling

• Starter og hjelp til å organisere start området

• Drikke og målgang

• Parkering

• Rigging av arenaen/sjauer

• Alt mulig menn og kvinner som blir fordelt der det trengs
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Skirenn og dugnader

Hva må dere som foreldre gjøre?

• Oppdatere dere på dugnadslistene som ligger på hjemmesiden til IL Skrim ski.

• Der finner dere navnet deres eller barnet deres. Hold av den datoen du er satt opp på 

dugnad. Hvis dere finner ut at dette ikke passer MÅ dere bytte dette selv. Vi har ikke 

anledning til å organisere dette for dere. Når dere har funnet ut av dette sender dere en 

mail til Audun Sloreby og Kristin Laulid om hvilke vakt du hadde og hvem du har byttet 

med så han får oppdatert dugnadslista. 

• Dere vil ca. 3 uker før skirennet mota en email fra han som har hovedansvaret på posten 

du skal hjelpe til på. Der dere får litt info om når dere skal møte og en kort beskrivelse av 

hva som skal skje. Denne mailen må dere besvare slik at vi slipper å bruke masse tid på å 

få tak i dere og heller kan bruke tiden på å skape et godt arrangement for barna deres.

• Møt opp i god tid på arrangement dagen og hjelp oss å lage en minnerik dag for barna 

deres.
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Snøproduksjon

18.desember 2015

IL Skrim Skistyret Overordnet ansvar for snøproduksjon

Vaktliste Skigruppa Ansvarlig for å skaffe bemanning når Skigruppa skal ha snø-vakt (Fredag 18.00 - Søndag 18.00)

Vaktliste Reserven Ansvarlig for å skaffe bemanning når Reserven skal ha snø-vakt (Søndag18.00 - Fredag 18.00)

Prosedyrer Ansvarlig for alle prosedyrer relatert til oppstart, nedstenging, sikkerhet og sjekkliste under produksjon

Vedlikehold Ansvarlig for service/ vedlikehold/ reparasjon for hele anlegget (kummer, pumper, slanger, kanoner etc.)

Følge opp serviceavtaler med leverandører

Utkjøring Snø Skaffe maskiner og bemanning for utkjøring og preparering av kunstsnø

Løypesjef Styrer utkjøring av kunstsnø og planlegger løyper ut fra hva som er mest hensiktsmessig

Ansvarlig for løyper generelt, både med hensyn på trening og skirenn

Løypekjøring: Kjøre løyper ved behov og på forespørsel fra løypesjef ifm. treninger og/ eller renn

IL Skrim Skistyret
Kjetil Grongstad

Mob: 924 03 049
kjetil.grongstad@kongsberg.com

Vaktliste Skigruppa
XXXXXXX

Mob: 

Vaktliste Reserven
Magne Bråthen

Mob: 452 85 510
mi-braat@online.no

Prosedyrer
Martin Reggestad

Mob: 995 78 458
maregges@online.no

Vedlikehold Anlegg
Øivind Ristvedt

Mob: 922 63 600
oristved@online.no

Utkjøring Snø
Nils Håvard Næsset

Mob: 930 02 385
Nils.Havard.Nesset@

kongsberg.com

Løypekjøring
Bjørn Ivar Dalshagen

Mob: 975 35 396
dalshag@online.no

Løypesjef
Fred Pedersen

Mob: 402 10 885
fred@ebnett.no

Kjerne-team for oppstart/ igangkjøring snøproduksjon:

Fra Reserven: Magne Bråthen – Øivind Ristvedt – Tore Johnsen – Olav Kjørstad – Martin Reggestad – Kåre Brenna – Bjørn Moen – Einar Meinstad

Fra Skigruppa: XXXXXX – Kjetil Grongstad

Generelt: Det skal minimum være 2 personer fra kjerneteamet ved oppstart/ igangkjøring. 

Ved oppstart/ igangkjøring bør det totalt være 4-5 personer med, hverken flere eller færre. Dette for å sikre sikker og riktig igangkjøring!

mailto:kjetil.grongstad@kongsberg.com
mailto:mi-braat@online.no
mailto:maregges@online.no
mailto:oristved@online.no
mailto:Nils.Havard.Nesset@kongsberg.com
mailto:Nils.Havard.Nesset@kongsberg.com
mailto:dalshag@online.no
mailto:fred@ebnett.no
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Det er hyggelig å bidra!

• Sosialt og hyggelig

• Utvikling 

• Ser og lærer

• Trivsel

• Nettverk

• Folk vet ikke hva det innebærer

– Frykt for store oppgaver

– Ull’ne oppgaver

– Frykter at man ikke kan nok

Her er det oppgaver for alle ☺

3 dugnader per familie per år, noen ganger kan det være større/mindre behov
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Parkering

• Det er mange som benytter stadion på mandager 

Parkeringsplassen nede ved stadion/ skistua blir fort full 

• Av hensyn til sikkerheten generelt, skal parkeringsplassen oppe 

(helikopterplassen) benyttes når det er fullt nede 

• Det skal ikke parkeres midt på plassen 

• Gå skibakken ned fra helikopterplassen

• HUSK REFLEKS
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Informasjon

Vi bruker 3 informasjonskanaler:

– Hjemmesiden: ski.ilskrim.no

– E-post: ski@ilskrim.no

– Facebook: IL Skrim Ski …..
- Styret

- Trenere

- Per gruppe


